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2. Overdracht en ondersteuning opstart buurtteamorganisatie   

De buurtteamorganisatie in Noord is bekend! De coalitie bestaat uit: Doras, perMens 

(Volksbond/StreetCornerWork), Evean en Werk & Begeleiding Noord Holland (Philadelphia). 

Het uitgangspunt bij de overdracht en ondersteuning opstart buurtteamorganisatie is te 

lezen in de subsidieaanvraag van de buurtteamorganisatie. In hoofdstuk 3 is de lokale 

aansluiting, het werken in de wijk, als volgt omschreven: 

Het buurtteam is actief in de wijkzorgalliantie Noord. Dit is een netwerk van alle organisaties 

zorg en welzijn die bij mensen thuis werken. Deze aanpak zorgt voor meer samenwerking en 

betere hulp op alle gebieden. Er zijn nog veel meer voorbeelden van samenwerken in de wijk 

die goed gaan. Omdat dit een succes is, gaan wij in de toekomst ook door met deze aanpak. 

 

De opdracht voor de alliantie Wijkzorg Noord bestaat in het eerste kwartaal van 2021 uit: 

- Overdragen kennis netwerksamenwerking uit praktijk van de alliantie Noord (periode 
2017-2020). Zie pagina 2: 2020/2021 Update en overzicht actieve netwerken alliantie 
Wijkzorg Noord 

- Overdragen inzichten Leren en Ontwikkelen. Zie hiervoor document 1. Leren en 

ontwikkelen in netwerksamenwerking1 

Overdracht zal plaatsvinden in afstemming met de buurtteamorganisatie Noord en zal 

concreet focussen op: 

- Warme overdracht in de praktijk gedurende de opstart van de buurtteamorganisatie 

- Netwerkaanpak in Noord. De projectleider van de alliantie Wijkzorg Noord zal in het 

eerste kwartaal 2021 maar ook na 1 april 2021 betrokken blijven bij de 

netwerkaanpak in Noord en deze mede vormgeven. Het betreft dan de 

netwerksamenwerking met o.a. OKT, sociale basis, informele ondersteuning, 

aanvullende ondersteuning, WMO, stadsdeel, informele zorg en medische 

zorgpartijen 

- Input leveren aan het werkkader Buurtteams Amsterdam 

- Input leveren/adviseren over een handreiking “Samenwerking met de Sociale Basis’ 

- Samenstellen basisoverzicht van samenwerkingspartners per stadsdeel in 

samenwerking met de projectleider verbinding sociale basis 

- Adviseren aan toekomstige contractmanagers gemeente bij invulling 

contractmanagement 

- Input leveren voor de leerlijn, trainingen, toolkit buurtteams en kennisdagen 

 
1 Uitwerking opdracht verstuurd aan de gemeente Amsterdam 20200901 
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2020/2021 Update en overzicht actieve netwerken alliantie Wijkzorg Noord   

Sinds de start in 2017 heeft de alliantie Wijkzorg Noord het als haar belangrijkste taak gezien 

(het ontstaan van) wijkzorgnetwerken in Noord te stimuleren zodat zorg- en 

welzijnspartners elkaar weten te vinden in het ondersteunen van inwoners van Noord. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste netwerken waar de alliantie een rol in heeft. 

Soms is dat een coachende/faciliterende rol, soms een rol als één va de trekkers of 

initiatiefnemers en soms ook als enige initiatiefnemer. 

 

 

1. Wijkzorg Alliantie Noord     

De stuurgroep van de alliantie Wijkzorg Noord wordt gevormd door: Amstelring, 

Cordaan, Doras, Evean, HVO Querido en Stichting MEE Amstel en Zaan. Verschillende 

deelnemers zitten ook in andere stuurgroepen van allianties Wijkzorg waardoor 

stedelijk kennis en expertise gedeeld wordt. 

De stuurgroep van de alliantie Wijkzorg Noord heeft al in voorjaar 2020 aangegeven 

dat partijen die de buurtteams gegund krijgen, uitgenodigd worden voor deelname 

aan de alliantie Wijkzorg Noord. Dit in het kader van de warme overdracht.    

 

Wijktafels 

De wijktafels in de gebieden Noord West, Noord Oost en Oud Noord: Kennen en 

gekend worden om zo gebruik maken van elkaars expertise is en blijft de basis van 

het proces van samenwerking. Wijktafels (zowel formeel als informele partijen) 

fungeren, als sociale infrastructuur binnen het brede domein van zorg en welzijn in 

de gebieden van Amsterdam Noord. Proactief wordt door de projectleider gestuurd 

op aantrekkelijke en levendige, actuele thema’s en onderwerpen tijdens de wijktafels 

waardoor er te halen en te brengen valt, waar je leert en waar je bovenal 

‘vak/werkenergie’ van krijgt. Bracht het steeds wisselen van locaties van de wijktafel 

bij de start van de alliantie nog wel eens wat gemopper voort, nu is het de 

gewoonste zaak van de wereld om de sociale infrastructuur goed te leren kennen 

zodat je cliënt er zijn voordeel mee kan doen. Inmiddels heeft elk gebied een vast 

contactpersoon voor o.a. WPI en het Meldpunt Zorg. Het totale adressenbestand 

Wijkzorg Noord c.q. het aantal professionals formeel/informeel dat aangesloten is bij 

de wijktafels is opnieuw gegroeid qua aantal als qua diversiteit aan organisaties. Als 

alliantie Wijkzorg Noord hebben we in 2019 een enquête gehouden onder 

wijkzorgprofessionals die deelnemen aan de wijktafel: 90% gaf aan elkaar beter te 

kunnen vinden. Vanwege corona vonden de wijktafels vanaf april online plaats, 

waarbij de opgebouwde (stedelijke) infrastructuur de kracht van de netwerken liet 

zien! Ook de gemeente kon tijdens de wijktafels de professionals meenemen in de 

ontwikkelingen van de buurtteams. 
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Samen Noord en Beter Samen in Noord 

Met Samen Noord, de negen partijen van de Sociale Basis in Noord, zijn we op 

velerlei gebied verbonden. Professionals van Samen Noord maken actief deel uit van 

het van het wijkzorgnetwerk en nemen deel aan de wijktafel.  

Wat verder opvalt in Noord is de al jaren goede samenwerking tussen zorg en welzijn 

vanuit Beter Samen in Noord. De verbinding van het medische en sociale domein is 

de rode draad in Noord. De visie die in de afgelopen jaren ontwikkeld is binnen de 

KMA zien we terug in de opdracht van de Alliantie Wijkzorg Noord: het preventief, 

wijkgericht werken waarbij cliënten zich richten op het eigen informele netwerk en 

de mogelijkheden in de buurt, eigen kracht. Problemen klein houden waar het kan en 

optimale samenwerking creëren tussen professionals die gebruik maken van elkaars 

expertise. 

 

Website  

De website https://wijkzorg-amsterdam.nl/  met de Noordse pagina      

https://wijkzorg-amsterdam.nl/noord/  weten professionals te vinden! Inmiddels 

hebben ook de Buurtteams een aparte pagina om zo professionals volop mee te 

nemen in de ontwikkelingen van de buurtteams. De allianties Wijkzorg zijn met de 

gemeente in gesprek over de toekomst van de website Wijkzorg. 

 

 

2. Stedelijk projectleiders overleg allianties Wijkzorg – gemeente Amsterdam 

Maandelijks overleggen de projectleiders van de allianties Wijkzorg met de gemeente 

Amsterdam onder voorzitterschap van de bestuurder van CentraM. 

Onderwerpen zijn divers: ontwikkelingen WMO, doorontwikkeling sociaal domein, 

uitwisseling kennis en expertise etc. 

Tijdens het informeel stedelijk projectleidersoverleg werken de projectleiders van de 

allianties Wijkzorg de gemaakte afspraken uit, delen expertise en ontwikkelen 

gezamenlijk (nieuwe) initiatieven zoals bijvoorbeeld de stedelijke ronde  

tafelgesprekken over Klanthouderschap,  gezamenlijke bijeenkomsten van de zeven 

allianties Wijkzorg, het webinar Wijkzorg en Werk, Kennissessies participatie/WPI in 

samenwerking met de Omslag en de Regenbooggroep en workshops Woonwaaier in 

samenwerking met de Dienst Wonen. 

 

3. Driehoek OJZ – stadsdeel Noord- alliantie Wijkzorg Noord 

De afgelopen jaren is proactief de samenwerking verstevigd tussen de driehoek OJZ, 

stadsdeel en alliantie Wijkzorg door een vaste cyclus kortdurende overleggen in te 

plannen. Informatie-uitwisseling, elkaar op de hoogte houden van stedelijke en 

lokale ontwikkelingen, activiteiten en signalen, zorgt voor een stevige driehoek. Voor 

de drie gebieden zijn de netwerkfunctionarissen het contact voor alliantie en OJZ. De 

netwerkfunctionarissen nemen deel aan de wijktafel en andere relevante overleggen. 

Stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk heeft in juli en september deelgenomen aan 

de wijktafels om zich te laten informeren hoe zorg-welzijnsprofessionals formeel-

https://wijkzorg-amsterdam.nl/
https://wijkzorg-amsterdam.nl/noord/
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informeel werken in coronatijd en of ze signalen hadden richting stadsdeel. Met 

name de vele informele voedsel-initiatieven vielen op. De stadsdeelbestuurder 

complimenteerde de aanwezigen met hun werk en constateerde dat de netwerken in 

Noord goed functioneren: men weet elkaar te vinden! 

De samenwerking met de Gebiedsgerichte aanpak (GGU) vindt met name plaats in 

Oud Noord. In april ’19 vond de derde editie en in september de vierde editie plaats 

van ‘Samen in de Volewijck’2. De editie in april ’19 was een bijeenkomst voor 

bewonersinitiatieven, professionals uit de zorg, de buurt en welzijn met als doel: Leer 

elkaar beter kennen en werk nog beter samen in de Volewijck. Onderzoekers van de 

HVA presenteerden hun onderzoek: Samenwerking tussen wijkprofessionals en 

informele partijen uit Oud-Noord’3. Daarna konden de ruim 60 bezoekers op bezoek 

bij 8 buurtinitiatieven. In september kwam Marie-Jose Driessen op bezoek om te 

informeren over het Verbond van 100/Buurtteam Volewijck en kwamen 

Schuldhulpverleners van Doras vertellen over hun vak. 

 

 

4. Verbond van 100/Buurtteam Volewijck – Alliantie Wijkzorg Noord 

Het Buurtteam Volewijck 4is gestart in juli 2019 en heeft sinds januari 2020 een eigen, 
centraal gelegen locatie op de Resedastraat: een plek om als buurtteam te oefenen 
en te ontwikkelen in de praktijk. De ontwikkelopdracht van Buurtteam Volewijck is de 
verbinding met de huisartsen en verbinding met het OKT.  Buurtteam Volewijck 
ontwikkelt deze opdrachten met verschillende partners waaronder het OKT en de 
alliantie Wijkzorg. Om samen leren en ontwikkelen te versterken richting de 
buurtteams wordt Buurtteam Volewijck als lerend samenwerkingsnetwerk een 
gezamenlijke opdracht van het buurtteam Volewijck + stedelijk coördinator 
Verbonden, OKT en de alliantie Wijkzorg Noord (trekker Madi/Doras en 
projectleider). Dit om optimaal te leren en te investeren in Buurtteam Volewijck als 
voorloper van het buurtteam in Noord in april 2021. 

 
Resultaten nu en straks: 
Uitgangspunt daarbij is en blijft dat het Buurtteam Volewijck onderdeel is van het 
netwerk in de buurt waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande sociale 
infrastructuur zodat de verbinding met de buurt - de sociale basis, maar ook met 
andere partners zoals de huisartsen en het OKT zo veel als mogelijk organisch tot 
stand komt.  
In de praktijk zijn de afgelopen maanden door de samenwerkende partijen al een 
aantal resultaten behaald. Voorbeelden hiervan zijn: 

- De aansluiting van het buurtteam Volewijck bij het Teambudget Noord (kleine noden 
klein houden). In de appgroep worden casussen ingebracht die gezamenlijk 
besproken worden 

 
2 Gebiedsmakelaar Volewijck, Vrijwilligerscentrale, woningcorporatie de Alliantie, Hogeschool van Amsterdam, 
alliantie Wijkzorg Noord 
3 Welschen, S., Metze, R., Haijen, J., & Rijnders, J. (2018) Met elkaar of naast elkaar 
4  O.a. Maatschappelijk werk, Schuldhulpverlening, OKT, MEE, Ervaringsdeskundige, WPI-klantmanagers, 
Ambulante ondersteuning (Philadelphia, Amsta, Cordaan), Samen Doen 
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- Medewerkers van het buurtteam Volewijck maken actief kennis met het 
outreachende participatie werk in Oud Noord en nemen deel aan het wekelijkse 
spreekuur op het Bankje van der Pek in de van der Pekstraat 

- Actieve betrokkenheid van het buurtteam Volewijck bij de wijktafel Oud Noord. 
Tijdens een wijktafel was Gezond Noord5 te gast. Een ambulant medewerker kon 
direct afschalen: zijn client kon voor voedingsadvies en andere (beweeg) activiteiten 
terecht bij de ervaringsdeskundigen van Gezond Noord. 

- In het kader van de opdracht verbinding met de huisartsen hebben Buurtteam-
medewerkers kennis gemaakt en inzicht gekregen in de sociale infrastructuur c.q. de 
verbinding huisartsen-maatschappelijk werk en Welzijn op Recept (WOR) 
Inzet is om gezamenlijk verder in te zoomen op de ontwikkelopdrachten (huisarts – 
OKT) en de verbinding met de sociale basis. 
Met als resultaat dat het Buurtteam Volewijck een concrete handvaten ontwikkelt 
voor de ontwikkeling van de buurtteams in Noord. 

 

 
5. Professionaliseren YES!   

Samen leren en ontwikkelen is het motto van Professionaliseren Yes! 6. Op initiatief 

van WPI gestart in herfst 2018. Een kleine werkgroep die gaat waar de energie zit! 

Met als resultaat een energieke Indian Summerscool najaar 20197.  Tijdens de 1ste 

coronagolf volgde in juli ‘20 het Webinar Een goed gesprek, waaraan ruim 25 

teamleiders/leidinggevenden in het sociaal domein deelnamen. Onderwerp van 

gesprek was om met elkaar te onderzoeken wat de veranderingen in het sociaal 

domein betekenen. Hoe geef je gezamenlijk de integrale dienstverlening vorm? 

Tijdens de week van de participatie november ‘20 vindt het Webinar Wijkzorg en 

Werk plaats. Onderwerp van gesprek met de bijna 100! deelnemers is het 

ondersteunen van de Amsterdammers naar betaald werk vanuit het perspectief van 

de Amsterdammer en aansluitend op de Amsterdamse Maatwerk Methode. 

 

6. Informeel Platform Noord 

Het Informele platform Zorg Noord komt maandelijks bij elkaar. Elkaar informeren 

o.a. over de doorontwikkeling sociaal domein, casusbespreking en hoe gemakkelijk 

klanten naar elkaar door te verwijzen zijn onderwerp van gesprek. Inmiddels is een 

appgroep gestart. Met als trekker de VCA is in september 2019 gezamenlijk de 

Noordse ‘Gappy gezocht campagne’ onder de aandacht gebracht bij de 

Noorderlingen. Augustus 2020 was het management van Doras te gast om van 

gedachten te wisselen over de komst van de Buurtteams. Twintig8 organisaties 

 
5 http://gezond-noord.nl/Nieuwsbrief/juni-2020.html 
6 WPI, OKT, Samen Doen, GGD, MEE, Sigra, allianties Wijkzorg 

7 

indiansummerschool 

(DEF).pptx
 

8 VCA, Rode Kruis, Burenbond, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Regenboog, Wijkleerbedrijf Calibris, Cordaan, 
Burennetwerk, Unie van Vrijwilligers, ABC Amsterdam, Pharos, Markant, Doras, Schoolscool, Prisma, Diaconie 
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maken deel uit van het Noordse platform. Stadsdeel Noord schuift regelmatig aan. 

De partijen van het Informeel Platform, als onderdeel van de Sociale Basis, is een 

wezenlijke partner als het gaat om de ontwikkelingen en het welslagen van de 

buurtteams. De kosten van de notulist en locatie (incidenteel)worden gefaciliteerd 

door de alliantie Wijkzorg. 

 

7. GGZ overleg Noord 

Steeds meer Amsterdammers die afhankelijk zijn van beschermde woonvormen 

vanwege hun psychiatrische kwetsbaarheid kunnen gebruik maken van 

voorzieningen in het wijkzorgnetwerk. In Noord zijn enkele pilots gestart om burgers 

met een GGZ-achtergrond beter te laten landen in de wijk. Voorbeeld hiervan zijn de 

activiteiten van de Regenboog in Huis van de wijk de Meeuw.  De alliantie Wijkzorg 

heeft het initiatief genomen om de GGZ partijen9 in Noord bij elkaar te brengen. Dit 

om de onderlinge samenwerking te versterken maar ook met het oog op de 

doorontwikkeling sociaal domein: een heldere netwerkstructuur GGZ in Noord waar 

partijen elkaar weten te vinden. Dit alles zal van positieve betekenis zijn voor de 

Noorderling met psychische kwetsbaarheid. De kosten van de notulist en locatie 

worden gefaciliteerd door de alliantie Wijkzorg. 

 

8. Platform Gezond Noord 

De alliantie Wijkzorg omarmt en faciliteert de beweging ‘Gezond Noord’. Opgericht in 

2018 naar wens van huisarts Pim van Dungen. Er was behoefte aan één plek waar 

huisartsen patiënten naar toe kunnen verwijzen die iets willen of moeten gaan doen 

aan een gezonde leefstijl. Dat is Gezond Noord geworden http://gezond-noord.nl 

Verwijzers zijn de huisartsen, Doras, WPI, wijkcentra, paramedici, GGZ, het 

ziekenhuis en beweegcaches. Laagdrempelig open inloop en spreekuren op 2 locaties 

in Noord (Tolhuistuin, Gezondheidscentrum Beverwijkstraat) gericht op de kwetsbare 

noorderlingen met begeleiding en ondersteuning van ervaringsdeskundigen. 30 

september 2019 waren 180 bezoekers getuige van de opening door ambassadeur 

Erik van der Burg. 

https://www.facebook.com/GezondNoord/videos/2289500041159549 

De alliantie Wijkzorg Noord heeft in najaar 2020 eenmalig de pilot Health Battle 

Noord/Gezonde Leefstijlinterventie financieel gesteund. 50 patiënten zijn inmiddels 

door hun huisarts doorverwezen naar de Health Battle. Zeker in deze coronatijd is 

een activiteit als deze van groot belang voor de meest kwetsbare Noorderlingen. 

De projectleider Wijkzorg maakt deel uit van de werkgroep PR & Marketing van 

Gezond Noord en sinds september 2020 van de Adviescommissie Gezond Noord10. 

 
Noord, Vrijwilligerscentrale, Civic, Leger des Heils, accounthouder Informele Zorg stadsdeel Noord, alliantie 
Wijkzorg Noord 
9 Arkin, Roads, Regenboog, Mentrum, Cordaan, Doras, Teamed, Hvoquerido, Arkinbasisggz, Leger des Heils, 
accounthouder GGZ-stadsdeel Noord, alliantie Wijkzorg Noord (trekker) 
10 Coördinatoren Gezond Noord, Huisartsen, Ervaringsdeskundigen, Vrijwilligers, Tolhuistuin, alliantie Wijkzorg 
Noord 

http://gezond-noord.nl/
https://www.facebook.com/GezondNoord/videos/2289500041159549
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9. Integraal Teambudget Noord 

In september 2018 is door de alliantie Wijkzorg, een integraal team Teambudget 
Noord11 geïnitieerd. Het teambudget is bedoeld om hulpverleners de kans te geven 
om snel en met minimale verantwoording, kleine problemen ‘klein’ te houden. In het 
teambudget Noord zit (wisselend) vertegenwoordiging van: WPI – inkomen en 
klantmanager, ambulante begeleiding, maatschappelijk werk, jongerenwerk, 
jongerenschuldhulp, OKT, Informele Zorg en een participatiemedewerker.  Kleine 
noden klein houden en snelle zorg- en ondersteuningsmeters maken kan van direct 
belang zijn voor een bewoner in Noord. De integrale samenstelling van het team 
wordt als lerend ervaren en verstevigd en verbreedt het netwerk. Noord had de 
primeur van de integrale samenstelling van het Teambudget.  Dit met als doel om 
optimaal expertise uit te wisselen en te delen in het voordeel van de bewoner. Met 
de aansluiting van het Verbond van 100/Buurtteam Volewijck is weer een nieuwe 
stap hierin gezet. Sinds de start zijn ruim 15 casussen ingebracht. In de evaluatie 
Teambudget 202012 wordt het Teambudget Noord aangeduid als Wijkzorg-Activering-
Verbondsteam. 
 

 

10. AKAD  LVB Netwerk Noord 

Het AKAD LVB Netwerk Noord13 heeft als doel om cliënten met LVB beter onder de 

aandacht te brengen of te houden bij de formele en informele partners die (meer 

inclusieve) ondersteuning in de buurt of wijk aanbieden. AKAD LVB Netwerk Noord 

maakt actief gebruik van de mogelijkheid om AKAD-bijeenkomsten op de website 

Wijkzorg aan te kondigen. Deelnemers van AKAD LVB Netwerk Noord zijn verweven 

met de netwerken rondom de wijktafels. September 2020 heeft het AKAD LVB 

Netwerk Noord tijdens de 3 wijktafels het thema LVB uitgelicht. Tijdens de LVB 

Experience: een kennisquiz met 8 vragen over LVB, werd duidelijk dat 1 op de 5 

Amsterdammers een licht verstandelijke beperking heeft. Expertise bundelen en 

delen is de kracht van het netwerk AKAD LVB Netwerk Noord. 

 

11. Advies Wijkzorg  

Advies Wijkzorg is gezamenlijk door de allianties Wijkzorg en de gemeente 

ontwikkeld en te vinden op de website wijkzorg-amsterdam.nl. Het digitale platform 

dient als ondersteuning voor professionals en vrijwilligers die verbonden zijn aan een 

 
11 Deelnemers: WPI, Regenboog, Doras, HVO Querido, Amsta, JIP Noord, Philadelphia, Dock jongerenwerk, 
CIVIC, perMens, Buurtteam Volewijck, Wijkzorg alliantie Noord (trekker) 

12 

Teambudget - 

Evaluatie 2020.pdf
 

13 Cordaan, Amsta, Philadelphia, Leger des Heils, Prisma, MEE, Big Move, WPI, HVO Querido, Dock, Samen 
Doen, Slachtofferhulp, perMens, Regenboog 
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organisatie in de wijk. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij een casus. Zo zorgen we 

ervoor dat geen cliënt tussen wal en schip valt en geen hulpverlener met losse 

eindjes blijft zitten. 

De communicatie van Advies Wijkzorg loopt via beveiligd internet/e-mail-verkeer. 

Advies Wijkzorg is in Noord is verbonden met het digitale platform Triage & 

Casemanagement van Beter Samen in Noord. De projectleider van de Alliantie 

Wijkzorg Noord, die ook projectleider Triage & Casemanagement van BSiN is, leverde 

input die ingezet werd voor het ontwikkelen van stedelijke triage-advies Wijkzorg. Er 

is de afgelopen jaren in de stadsdelen mondjesmaat gebruikt gemaakt van de functie 

Advies Wijkzorg. November ’20 vindt de evaluatie plaats.  

 

12. Valpreventie    -   ‘Laat je niet vallen’  
De wijkzorg alliantie Noord is partner van de GGD14 met betrekking tot de stedelijke 
aanpak valpreventie. www.laatjenietvallen.nl Onder de noemer ‘laat je niet vallen’ 
wordt in een groot aantal stadsdelen veel activiteiten georganiseerd. Zowel voor de 
doelgroep als voor het netwerk. Zowel offline als online. In stadsdeel Noord werken 
GGD en alliantie Wijkzorg al sinds 2018 samen en met goede resultaten. Er is veel 
belangstelling voor valpreventietrainingen, zoals “In Balans’ en ‘Otago’. Maar ook de 
rollator -apk heeft veel mensen enthousiast gemaakt. Een gratis check van de 
rollator, kleine reparaties verhelpen en tips om vallen te voorkomen maken deel uit 
van dit programma. 
Er is veel materiaal ontwikkeld waarmee senioren, maar ook professionals, 
vrijwilligers of mantelzorgers aan de slag kunnen. In deze tijd van corona is dit 
materiaal een uitkomst! Wat er zoal online te vinden is: Oefening van de dag In 
Balans docent Yvonne Schoenmaker heeft korte instructiefilmpjes gemaakt om 
kracht en balans te oefenen. Ze zijn hier te vinden: 
https://laatjenietvallen.nl/valpreventieweek-2020/ Voorkom vallen: korte 
voorlichtingsfilmpjes Marjolein Kuijt is fysiotherapeut en hoofddocent bij Veiligheid 
NL. In de een aantal korte filmpjes vertelt ze wat mensen zelf kunnen doen om een 
val in en om het huis te voorkomen. De 5 filmpjes kunnen gebruikt worden door 
senioren, maar zijn ook geschikt bij een voorlichting over veiligheid in en om het huis, 
bij een activiteit tijdens de dagbesteding of bij een mantelzorglunch. Kijk voor de 5 
filmpjes op: https://laatjenietvallen.nl/valpreventieweek-2020      27 oktober jl. zijn 
door de werkgroep Noord tijdens een onlinebijeenkomst informatie en tips 
uitgewisseld over het thema valpreventie en corona. 

 

13. Lokaal Hitteplan Noord 

Zowel 2019 als 2020 waren hete zomers, waarin het nationaal hitteplan tweemaal in 

Amsterdam is geactiveerd. Vanuit GGD is de mailing verstuurd naar o.a. de alliantie 

Wijkzorg in Noord om zo te helpen bij het informeren en helpen van mensen die tot 

de risicogroepen behoren.  

 
14 Samenwerkingsverband van o.a. GGD (trekker), Ergodichtbij, Mensendieck Nieuwendam, BovenIJ ziekenhuis, 
Wijkzorg alliantie Noord  

http://www.laatjenietvallen.nl/
https://laatjenietvallen.nl/valpreventieweek-2020/
https://laatjenietvallen.nl/valpreventieweek-2020


9 
 

De hitte infographic is gesignaleerd in diverse locaties in Noord bij apothekers, 

huisartsen, buurtcentra. De afspraken gemaakt in het kader van het Lokaal Hitteplan 

Noord 201915 namelijk het Informeren van professionals zorg – welzijn en informele 

zorg via mail en de wijktafels in de drie gebieden in stadsdeel Noord bij perioden van 

aanhoudende hitte, zijn nagekomen. 

 

 

14. Veilige chat in Amsterdam  
Op initiatief van de Sigra is in 2019 heeft een werkgroep16 aan de hand van 
gezamenlijke opgestelde selectiecriteria onderzocht welke chat-apps op dit moment 
in onze regio de voorkeur hebben. De chat-apps Siilo en ZorgMail Chat zijn volgens 
het onderzoek het meest geschikt en veilig om in Amsterdam e.o. te gebruiken ter 
ondersteuning van de snelle, ad hoc afstemming tussen zorgverleners onderling en 
tussen zorgverleners en welzijn. 

  

15. Pilot Mantelzorg en pilot Welzijn op Recept BovenIJ ziekenhuis – Bijeenkomst 

paramedici 

De kracht van het verbinden van verschillende netwerken in het sociale en medische 

domein is de rode draad in Noord.  Voorbeeld hiervan is de samenwerking met Beter 

Samen in Noord (BSiN), de ELAA en het Boven IJ-ziekenhuis. Door verbinding te 

leggen tussen de netwerken door de projectleider is in 2018 een pilot gestart waar 

mantelzorgcoaches van Doras een dagdeel per week aanwezig zijn in het ziekenhuis 

voor zorg en ondersteuningsvragen direct na de intake. De pilot is inmiddels verlengd 

en uitgebreid vanwege het directe, positieve resultaat voor de patiënt van het 

BovenIJ. Corona heeft de pilot helaas even on hold gezet. 

De pilot Welzijn op Recept, gestart in juli ‘20 onderzoekt of het haalbaar is dat 

paramedici vanuit het ziekenhuis effectief door kunnen verwijzen naar 

welzijnscoaches. Waarbij met effectief enerzijds organisatorisch bedoeld wordt: 

komt de patiënt daadwerkelijk vanuit het zorgtraject aan in het Welzijn op Recept-

traject. Maar met effectief wordt ook inhoudelijk bedoelt: signaleren paramedici de 

juiste problematiek èn worden in dit welzijnstraject inderdaad de gesignaleerde niet-

medische problemen aangepakt die belemmerend werken op gezondheid en herstel 

van patiënten. Het uiteindelijke doel is een (nog betere) structurele samenwerking te 

bewerkstelligen tussen (zorgverleners van) het BovenIJ ziekenhuis en de Zorg- en 

Welzijnsorganisaties in Amsterdam Noord met als doel bij te dragen aan het welzijn 

en de gezondheid(sbeleving) van de bewoners van Amsterdam Noord. Het 

maatschappelijk werk van het BovenIJ is een vast gezicht bij de wijktafels.  

Ook paramedici (o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten) sluiten steeds meer aan bij 

de wijktafels en het wijkzorgnetwerk. Een aantal paramedici namen al deel aan de 

wijktafel vanwege de kennismaking met Wijkzorg door middel van het project 

 
15 Hoe houden Amsterdammers het hoofd koel – Lokaal Hitteplan Noord 2019. Samenwerkingsverband van de 
Hogeschool van Amsterdam, GGD Amsterdam, Evean, Rode Kruis, Wijkzorg Alliantie Noord 
16 Deelnemers: Sigra (trekker), Roha Amsterdam, Cordaan, Arkin, Apothekers Amsterdam, Reade, ZGAO, 
Amstelring, NKI, HVO Querido, Wijkzorg alliantie Noord 
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Valpreventie. De bijeenkomst eind januari ’20, georganiseerd in samenwerking met 

de ELAA, die specifiek ging over de samenwerking tussen paramedici en het sociale 

domein heeft de verbinding tussen het medische en sociale domein nog meer 

versterkt. 

 

16. Community Building Noord 

Zowel HVO Querido als Philadelphia zijn in Noord in een aantal woonlocaties gestart 

met community building. Zie https://hvoquerido.nl/tussen-stad-en-dorp/ 

en https://www.philadelphia.nl/locatie/philarood  Philadelphia is maart 2020 ook 

nog een woonlocatie gestart in de Buiksloterham. Beide organisaties leren van elkaar 

als het gaat om community building. Aan het (informele) overleg nemen verder deel: 

gebiedsmakelaar stadsdeel, coördinatie Buurthuis van der Pek, participatiewerk de 

Meeuw en projectleider alliantie Wijkzorg Noord. 

 

 

17 Multiproblem aanpak Noord – Zuid: Samen Doen Zuid en Triage & 

Casemanagement/Beter Samen in Noord 

Op verzoek van de bestuurder van de Sociale Maatschap heeft een overleg 

plaatsgevonden tussen medewerkers Samen Doen Zuid en Triage & 

Casemanagement Noord. Aanleiding is om in het kader van de ontwikkeling van een 

Buurtteams eventueel een vakgroep te vormen van specialistisch aanbod in Zuid en 

Noord. Gericht op doorontwikkeling en integrale aanpak, waarbij samenwerking met 

huisartsen, GGZ en andere relevante partners uitgangspunt is. Het kader, zoals 

gemaakt is voor Samen Doen wordt meegenomen in de buurtteams in combinatie 

met elementen van de Noordse aanpak: best of both worlds. 

 

18 Dienst Wonen gemeente Amsterdam – Wijkzorg Allianties 

Samenwerken aan woonoplossingen. Nadat eerst vanuit de Dienst Wonen de 

Woonwaaier17 is gepromoot bij de wijktafels volgden in elk stadsdeel workshops 

waarbij professionals geïnformeerd werden over de Woonwaaier en casuïstiek 

behandeld werd. Doe is het sociaal domein en het woondomein dichter bij elkaar te 

brengen. 40 deelnemers namen deel aan 2 workshops in Noord. In totaal werden 

stedelijk 15 workshops online georganiseerd met in totaal 256 deelnemers. Voor 

herhaling vatbaar volgend jaar! 

 

 

19 Kansrijke en Gezonde start 0-2-jarigen    

In september is de pilot geïntroduceerd tijdens de wijktafels en in oktober is door de 

GGD in Noord de pilot Kanrijke en Gezonde start 0-2jarigen officieel gestart. De 

 
17 https://wijkzorg-amsterdam.nl/zuid/woonwaaier-nu-online-beschikbaar/ 

https://hvoquerido.nl/tussen-stad-en-dorp/
https://www.philadelphia.nl/locatie/philarood
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allereerste bijeenkomst18 resulteerde in een vervolgafspraak: men gaat gezamenlijk 

onderzoeken hoe men beter bij elkaar kan aansluiten in de zorgketen. Elkaar 

makkelijker kunnen vinden, niet alleen overdragen, maar meer verbinding zoeken en 

samenwerken. Krachten bundelen. Gezamenlijk kijken naar de casuïstiek en zoeken 

naar de beste hulp voor deze kwetsbare doelgroep. 

 

20 Dementie overleg Noord 
Het al jaren bestaande meldpunt ouderenzorg BovenIJ19 is onderdeel van de 
zorgketen Dementie Amsterdam Noord. 
http://www.alzheimeramsterdam.nl/documents/2017/01/casemanagement_stadsde
el_noord_voor_amsterdammers.pdf 
De samenwerkingspartners weten elkaar in de wijk goed te vinden. Een aantal 
partijen van de keten zijn in gesprek om Noord brede bijeenkomst te organiseren 
waarbij de verbinding tussen formele en informele partners centraal staat. 

 
18 GGD (trekker), Blijvend Veilig, BovenIJ, OKT, SAG, Kabouterhuis, Verloskundigen, Wijkzorg alliantie Noord 
19 https://www.bovenij.nl/Themapoliklinieken/Meldpunt_ouderenzorg.html 
 

http://www.alzheimeramsterdam.nl/documents/2017/01/casemanagement_stadsdeel_noord_voor_amsterdammers.pdf
http://www.alzheimeramsterdam.nl/documents/2017/01/casemanagement_stadsdeel_noord_voor_amsterdammers.pdf
https://www.bovenij.nl/Themapoliklinieken/Meldpunt_ouderenzorg.html

